Wienese Klimmaterialen is al ruim 100 jaar actief in de Benelux als fabrikant en distributeur
van klimmaterieel. Het brede assortiment varieert van ladders, trappen en steigers tot
maatwerk producten, voor de professionele markt. Naast het standaard leveringsprogramma,
draagt Wienese ook zorg voor keuring en certificering van draagbaar klimmateriaal. Het
hoofdkantoor van Wienese is centraal gelegen in Barneveld op industrieterrein de Harselaar.
Als marktgerichte organisatie werken we voortdurend aan nog betere, veiliger en efficiëntere
producten en zijn we continue bezig onze processen te verbeteren. De organisatie bestaat
uit een aantal verschillende disciplines, die elk vanuit hun eigen professionaliteit bijdragen
aan het realiseren van de doelen van onze organisatie.
Wij zijn op zoek naar een

Commercieel Medewerker Verkoop Binnendienst
(fulltime)
Functie:
Wij gaan voor optimale ondersteuning en klanttevredenheid en het team gaat geen uitdaging
uit de weg. In nauwe samenwerking met de Verkoop Buitendienst ben je verantwoordelijk
voor het totale proces van offerte tot de uiteindelijke verwerking van orders. Je besteedt een
belangrijk deel van je tijd aan het telefonisch adviseren van klanten en prospects en het
benaderen van bestaande klanten met als doel de omzet te vergroten. Je bewaakt samen
met je collega’s de doorloop- en verwerkingstijd van de dagelijks binnenkomende orders en
beantwoordt ook per mail vragen van klanten en prospects op commercieel en administratief
gebied. Je voelt je verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele ontstane problemen en
onderneemt proactief actie. Voor een goede balans in het team zijn we op zoek naar een
persoon met senioriteit.
Profiel:
Om in deze functie succesvol te kunnen zijn is het belangrijk dat je:
• een afgeronde commerciële opleiding hebt op minimaal MBO niveau;
• enkele jaren ervaring hebt in een soortgelijke functie. Als dat in een technische – of bouw
gerelateerde omgeving is, is dat een pré;
• toe bent aan een volgende stap in je carrière;
• wilt investeren in je persoonlijke ontwikkeling;
• woonachtig bent in de directe omgeving van Barneveld;
• goed bent in het mondeling en schriftelijk communiceren in de Nederlandse taal
kennis van de Franse taal is een pré;
• accuraat en proactief werkt en goed kunt plannen en organiseren in een hectische
omgeving;
• ondernemend en commercieel vaardig bent en uitdagingen niet uit de weg gaat;
• stressbestendig en flexibel bent.
Solliciteren:
Is dit jouw uitdaging voor de komende jaren? Solliciteer dan door je motivatiebrief met CV te
verzenden naar het emailadres m.verhulsdonk@wienese.nl voor aanvullende informatie over
deze vacature kun je contact opnemen met Michel Verhulsdonk (tel. 0342-404500.)
•

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

